
KOMPLET ZA STRIŽENJE DOMAČIH ŽIVALI 

Barva: belo zlata. Dimenzije: 23*17*6 cm. Moč:  5 W. Napetosti:  220 V. Kapaciteta 
baterije: 300 mAh. Material: plastika, železo. Neto teža: 458 g. Uvoznik in distributer: 
Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC 

 

 

Paket vsebuje: 1x aparat za britje domačih živali, 1x polnilec, 1x glavnik, 4x strižna glava,      
1x olje za aparat. 

 

Navodila za uporabo: 

1.Napravo lahko uporabljate z nastavki za dolžino striženja ali brez njih, odvisno od želenega 
rezultata. 

2. Nameščanje in odstranjevanje nastavkov za dolžino striženja 

- Na vsakem nastavku za dolžino striženja in na zaščitnem pokrovu je nameščena 
zaporna sponka. Namenjena je fiksiranju nastavkov za dolžino striženja in zaščitnega 
pokrova na spodnjem koncu kompleta za striženje, ki je obrnjen stran od rezil. 

- Za odstranitev zaščitnega pokrova , povlecite oziroma potisnite zaporno sponko 
stran od naprave ter snemite zaščitni pokrov . 



- Če želite namestiti nastavek za dolžino striženja, ga primite in namestite na napravo, 
tako da so rezila kompleta za striženje najprej vstavljena v predvideno vdolbino 
posameznega nastavka za dolžino striženja, nato pa ga pritisnite na spodnji strani 
kompleta za striženje v smeri naprave, dokler slišno in opazno ne zaskoči ter je varno 
fiksiran z zaporno sponko. Preverite, ali je trdno in pravilno pritrjen. 

- Prepričajte se, da je ustrezen nastavek za dolžino striženja nameščen točno na 
sredino kompleta za striženje oziroma rezil. V nasprotnem primeru lahko med 
uporabo zdrsne. Poleg tega mora biti ročica za nastavitev dolžine striženja v 
zgornjem položaju (kratka dolžina striženja). 

3. Rezila z nastavki za dolžino striženja 

- Na napravo najprej namestite želeni nastavek za dolžino striženja, kot je opisano 
zgoraj. 

- Napravo priključite v vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi. Pri tem se 
obvezno najprej prepričajte, da je naprava izklopljena. 

- Stikalo za vklop/izklop  potisnite navzgor v smeri oznake, da vklopite napravo. 
- Zdaj lahko pričnete s striženjem. Pri tem upoštevajte opombe pod »Namigi za 

uporabo strižnika za domače živali«. 
- Napravo morate po vsaki uporabi izklopiti s stikalom za vklop/izklop (položaj »0«) in 

odklopiti z električnega omrežja.  

4. Namigi za uporabo strižnika za domače živali: 

- Dlako, ki jo želite postriči, najprej dobro razčešite. Uporabite krtačo za hišne 
ljubljenčke, priloženo obsegu dobave.  

- S škarjami odrežite tesno prepleteno in odebeljeno dlako.  
- Če je dlaka, ki jo želite postriči, daljša od 15 mm, priporočamo, da jo predhodno 

postrižete s škarjami.  
- Tudi med striženjem dlako nenehno češite s krtačo za hišne ljubljenčke 16 ali 

glavnikom 13 v želeno obliko. Tako boste najbolje nadzorovali rezultat striženja.   
- Priporočamo, da na začetku odrežete le malo dlake in nato strižete dalje, ko 

preverite rezultat.  
- Strižnik za domače živali 3 počasi vodite skozi dlako in med striženjem izvajajte le 

kratke gibe. S tem boste zagotovili enakomerno striženje.  
- Če s prvimi rezultati niste popolnoma zadovoljni, upoštevajte, da boste v vsakem 

primeru potrebovali nekaj vaje, da boste dosegli želeni rezultat. Poudarjamo, da ne 
prevzemamo nobene odgovornosti za rezultate vašega striženja dlake. 

5. Čiščenje 

- Pred čiščenjem obvezno izvlecite vtič iz varnostne vtičnice ter počakajte, da se 
naprava popolnoma ohladi, preden jo očistite in pospravite! Nevarnost električnega 
udara! 

- Poskrbite, da v notranjost naprave ne pride tekočina. Naprave nikoli ne potopite v 
vodo. Nevarnost električnega udara!  

 



- Iz nastavka za striženje očistite dlako z majhnim priloženim čopičem za čiščenje. 
Ohišje očistite z močno navlaženo krpo. Nato ga obrišite do suhega. Za čiščenje nikoli 
ne uporabljajte jedkih topil ali čistil. Rezila kompleta za striženje redno pokapajte z 
1–2 kapljicama ustreznega olja (npr. olja za orodje).  

 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka 
ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje 
izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri 
varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se 
obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer 
ste izdelek kupili. 
 

 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 


